
Un riu que hi passa 

Ecosistema és una d’aquelles paraules típiques que apre-
nem a l’escola, i descriu una xarxa interconnectada en la 
qual els elements biològics comparteixen un medi de vida 
equilibrat; una comunitat interdependent en la qual tots els 
components interactuen i s’influeixen. 
 
Fa dos anys que Duae Collective (Silvia Campidelli/Luna 
Coppola) explora i estudia el riu Besòs i els seus voltants, a 
més d’investigar-ne l’ecosistema social, urbà i natural: una 
recerca artística en curs que ha generat un gran arxiu de ca-
racterístiques del riu que fan referència a la seva història, 
biologia i existència dins l’entorn de la ciutat. 

Un riu que passa per una ciutat pot revelar als seus habi-
tants els secrets de les lleis de la natura i generar un vincle 
amb el corrent biològic i orgànic de la vida que es pot veure 
profundament afectat pel comportament de l’home.

Durant els anys setanta i vuitanta, el Besòs va ser un dels 
rius més contaminats d’Europa arran de la intensa indus-
trialització de l’àrea metropolitana de Barcelona. Posterior-
ment ha estat objecte de projectes de millora i de diverses 
iniciatives de planificació urbanística, però encara cal expe-
rimentar-lo perquè esdevingui un element conegut de l’eco-
sistema urbà al qual pertany. 

La investigació artística que ha dut a terme Duae Collective 
pretén descobrir, interpretar i mostrar el riu i les seves rique-
ses, i acostar-lo a la gent dels barris propers i de la ciutat. 
L’aspecte immersiu de l’exposició, l’aproximació multidisci-
plinària i les diferents capes d’anàlisi i informació estan pen-
sats per arribar a un públic molt ampli. 

A partir de fonts diverses i en col·laboració amb distintes 
institucions i experts, l’equip artístic ha intentat oferir la 
versió més àmplia de l’ecosistema noble que el riu Besòs 
representa. 

El concepte inicial, l’estudi de la sostenibilitat mediambien-
tal d’un curs d’aigua tan important, va portar les artistes a 
indagar en els aspectes científics dels seus components 
i a l’increïble descobriment d’un bacteri autòcton del riu 
que contribueix a eliminar-ne els elements contaminadors. 
Aquest estrany «sistema immunitari» que alberga el riu 
Besòs podria esdevenir una eina útil per a altres vies nave-
gables contaminades. 

Dins el treball de camp que caracteritza la seva metodologia 
artística, Duae recopila dades i objectes naturals. La Silvia 
i la Luna enregistren i dibuixen, fan fotografies i escolten. 
Transcriuen i interpreten totes les llengües i experiències 
que parlen del Besòs. La recerca científica i la planificació 
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METODOLOGIA COL·LABORATIVA

La metodologia artística de Duae Collective es caracteritza 
per un profund compromís social nascut de la idea que l’art 
és una pràctica cultural amb valors polítics sòlids. El projec-
te es va plantejar inicialment com una sensibilització crítica 
sobre la qüestió i va suposar la col·laboració amb diverses 
entitats que poguessin aprofundir en el coneixement del 
tema. La importància de la interacció també va donar com 
a resultat la creació de tallers i esdeveniments participatius 
que oferissin una plataforma per compartir el procés de re-
cerca i multiplicar-ne els resultats. L’objectiu dels projectes 
encetats per la Luna i la Silvia és sempre el de despertar 
consciències sobre aspectes fonamentals de l’actualitat a 
través d’un plantejament multidisciplinari adreçat a un pú-
blic més ampli. 

En el cas de Besòs: A Noble Ecosystem, l’estudi i exploració 
del riu Besòs es perfecciona per mitjà de col·laboracions 
amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Depar-
tament d’Urbanisme i d’Ordenació del Territori de l’Escola 
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB/UPC). Diversos investi-
gadors científics han estat estudiant l’ecosistema del Besòs 
i hi han trobat un potent bacteri que afavoreix la destrucció 
d’elements tòxics dins les seves aigües. Només se sap d’un 
altre lloc on habiti aquest bacteri: el riu Mississipí, als Estats 
Units. La interacció i el diàleg continus amb els científics de 
la UAB, que van participar en aquesta troballa i ara n’estu-
dien les possibles aplicacions futures, han estat clau per 
configurar el marcat caràcter científic de les investigacions 
artístiques de Duae. 

Considerat un «riu frontera» per la posició que ocupa entre 
la ciutat i els afores, el Besòs és un entorn natural immers en 
un espai urbà. Envoltat d’infraestructures urbanes, autopis-
tes i fàbriques, ha estat objecte de nombroses planificacions 
urbanístiques i projectes de recerca. Des de fa temps, la UPC 
ha centrat en aquesta zona la seva activitat investigadora en 
l’àmbit de la planificació urbana, en un intent d’harmonitzar 
la identitat i l’existència del riu dins el delicat equilibri que 
conformen la vida urbana, la sostenibilitat i la problemàtica 
mediambiental. La col·laboració amb professors i estudiants 
del departament és un aspecte important de la investigació 
artística de Duae, que se centra especialment en actes par-
ticipatius i tallers públics.

La faceta interactiva del projecte de Duae va més enllà de les 
col·laboracions institucionals, i afecta sobretot els ciutadans 
i els principals usuaris potencials de l’entorn natural del riu 
dins la zona urbana. S’ha convidat gent de totes les edats a 
fer «caminades estètiques» –walkscapes– pel Parc Fluvial 
del Besòs, per tal que interactuïn amb el paisatge i compar-
teixin les seves idees, intuïcions i coneixement. Està previst 
fer sortides similars durant l’exposició al Fabra i Coats - Cen-
tre d’Art Contemporani de Barcelona. 

Un aspecte igualment important a l’hora d’involucrar el pú-
blic és la creació d’un espai per a nens i joves amb actes 
relacionats que portin les generacions més joves a familia-
ritzar-se amb un element important del seu entorn urbà. En 
aquest sentit, al llarg de l’exposició hi haurà un «racó per als 
nens». 

DECLARACIÓ ARTÍSTICA

L’estructura del món es basa en interferències mútues: en 
la manera com els diferents orígens, esperits i biologies han 
creat un horitzó únic. L’antic vincle entre ciutat i riu sempre 
ha estat essencial per connectar la natura i la cultura, l’home 
i el paisatge: un doble lligam, del qual venim.

El riu és un símbol de pas, de flux, i per tant, en un sentit més 
ampli, de l’esdeveniment de les coses: tots els mites cosmo-
gònics assignen un paper central al riu en el naixement del 
món. A l’antiguitat, els ritmes de la marea alta i baixa dels 
rius marcaven la vida dels éssers humans, que associaven 
el cicle dels corrents del riu amb el cicle de les seves vides, 
directament relacionades amb el naixement i la mort: el riu 
es considerava un símbol del retorn als orígens. 

En les nostres primeres visites al riu buscàvem el seu so, la 
seva identitat, la seva veu, i en la nostra recerca també vam 
trobar el soroll incessant de la ciutat que reclama la seva 
presència. La ciutat i el riu han esdevingut un organisme, un 
ecosistema en si mateix: a poc a poc vam anar descobrint la 
seva relació.

Durant els dos anys de feina, la nostra recerca artística es 
va convertir en un viatge. L’objectiu del nostre procés com 
a artistes ha estat, des del principi, fer els nostres trajectes 
pel riu una mica com Ulisses: un motiu per tornar a casa, on 
«casa» significa tornar a l’origen primer de l’home, on l’en-
torn i la natura són elements monolítics.

En aquest concepte de transformació, en el qual la forma de 
les coses canvia, l’aigua del riu com a element fonamental, 
perpetu i misteriós que permet la barreja i fusió de parts 
aparentment alienes entre si, actua com un lligam i un espai 
en el qual es construeixen relacions noves.

El filòsof grec Tales creia que l’aliment de totes les coses és 
humit. Segons aquest principi, totes les coses humides són 
vitals; per tant, l’aigua és un principi bàsic. Després de tants 
passejos, els marges del riu s’han fet porosos, s’han obert a 
la reescriptura i la reinvenció: a l’aigua, als aiguamolls, els 
fragments naturals es barregen amb els orgànics, i demos-
tren així com l’acció de l’home configura el territori, i el terri-
tori, subjecte a aquesta acció, inicia la seva evolució per pura 
supervivència.

En el nostre viatge, el riu ha esdevingut una cohesió d’ele-
ments en canvi constant que fan de la contaminació i la 
regeneració la seva fortalesa i punt d’inflexió. Entre els mi-
croorganismes que habiten el riu Besòs hi ha un bacteri que 
ha desenvolupat una resistència als contaminants per mitjà 
d’una relació sinèrgica amb un altre bacteri: la seva capaci-
tat de resistir i purificar l’aigua ens ha introduït al concepte 
de resiliència. 

La resiliència d’un sistema es defineix com la capacitat que 
té el mateix sistema de suportar alteracions sense que això 
afecti el seu equilibri. D’alguna manera, l’ecosistema del riu 
Besòs ha evolucionat: la intuïció de Darwin relativa a l’evolu-
ció de la natura continua materialitzant-se en l’evolució de 
l’ecosistema. La natura té una capacitat sorprenentment po-
derosa de recombinar estructures i processos en evolució 
per resistir la complexitat de l’impacte humà. 

urbanística local són dos dels principals camps de coneixe-
ment en què treballen; dos dels nombrosos codis que elles 
estudien i tradueixen per explorar la complexa biosociologia 
urbana d’aquest riu amb la seva labor creativa.

Duae Collective pretén erradicar la idea del riu com a fron-
tera, com a «altre» dins l’entorn urbà i social, i ho fa expo-
sant el procés artístic que constantment evoluciona a partir 
de descobriments fets sobre el terreny i al laboratori, mit-
jançant treballs de camp diversos i esdeveniments parti-
cipatius. Aquest objectiu s’aconsegueix integrant els seus 
elements en el context polític i antropològic d’un riu urbà i 
narrant un microcosmos simbòlic que revela la necessitat 
de resistir, crear i regenerar-se.

Un missatge d’allò més oportú que un simple riu pot oferir 
amb tota la seva noblesa a tots aquells que estiguin dispo-
sats a escoltar-lo. Mentre l’aigua del riu corre, el seu so acos-
tuma a emmudir pel tràfec de la ciutat, el soroll dels cotxes 
a l’autopista, el brunzit d’una central elèctrica propera..., per 
bé que aquesta aigua duu la saviesa ancestral i els secrets 
de la resiliència i la supervivència.

L’experiència sensorial i les eines creatives que es mostren 
en aquesta exposició són una invitació a apropar-se a una 
realitat gens llunyana que forma part del nostre món. L’ob-
jectiu és visualitzar la força de la natura i reflectir la gran 
responsabilitat que tenim, com a humans, de fer del nostre 
entorn un espai acollidor, sostenible, harmònic i integrat.

Arianna Rinaldo



LES ARTISTES

Duae és un col·lectiu i, al mateix temps, una família. Instal·la-
des a Barcelona i, des del 2016, artistes residents al Centre 
d’Art Contemporani de Barcelona (Fàbrica de Creació/Fabra i 
Coats), Duae és un col·lectiu i una plataforma col·laborativa 
que es mou en el camp de la investigació visual, i que va ser 
fundat el 2015 per Luna Coppola i Silvia Campidelli.

El col·lectiu desenvolupa projectes i recerca artística amb 
una visió multidisciplinària que combina intercanvi de co-
neixement, dinàmiques col·laboratives, creativitat i qües-
tions mediambientals que exploren les interseccions entre 
l’art, la tecnologia, l’ecologia i la ciència. Això els permet ex-
plorar noves formes i representacions narratives. 

Tots els seus projectes i investigacions artístiques són el 
resultat de col·laboracions amb xarxes locals i internacio-
nals, fundacions, museus i programes de residència. La 
Luna i la Silvia parteixen d’orígens diferents que els perme-
ten ampliar la seva visió del camp de recerca. Les dues han 
viscut i treballat a Barcelona durant dotze anys, alternant 
tasques editorials amb recerca artística. 

LA COMISSÀRIA

Arianna Rinaldo és una professional freelance que treballa 
en diversos àmbits de la fotografia. La relació de l’Arianna 
amb la fotografia va començar l’any 1998 a Nova York, com 
a directora d’arxius a l’agència Magnum Photos. Va residir a 
Milà entre el 2004 i el 2011, on va treballar com a comissària 
independent d’exposicions i com a editora fotogràfica i as-
sessora de publicacions i projectes editorials per a la premsa. 

Des de l’any 2012 és directora artística de Cortona On The 
Move, el festival internacional de fotografia de la Toscana 
(Itàlia). L’any 2014 va ser nomenada directora artística con-
vidada al DOCfield, el festival de fotografia documental de 
Barcelona. Durant set anys va ser la directora editorial d’Ojo-
dePez, una revista bilingüe sobre fotografia documental de 
publicació trimestral. 

Des de l’any 2012, l’Arianna viu a Barcelona i col·labora 
amb editorials, institucions i fotògrafs en projectes espe-
cials, i participa regularment en sessions de revisió de por-
tafolis i en jurats d’arreu del món, a més de fer de ponent i 
conferenciant. També es dedica a l’ensenyament i l’asses-
sorament de fotògrafs en projectes documentals, així com 
edició i publicació. 
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TALLER 1
XERRADA I VISITA GUIADA FAMILIAR
Què hi ha al fons del riu? 

Dirigit a:  famílies i nens (grup limitat a 20 nens)
Data: diumenge 10 de febrer de 2019
Horari: diumenge, a Espai Zero, d’11.30 a 14 h
Ponents: Alba Trueba Santiso i Ernest Marco Urrea 
Departament d’Enginyeria Química, Biològica i
Ambiental de la UAB)

Dehalogenimonas: un microbi al Besòs que respira contami-
nació. Habitualment associem els microbis a malalties. Ara 
bé, molts d’aquests organismes són indispensables per a 
la nostra vida: ens alimentem de productes que fabriquem 
a partir dels seus enzims i respirem l’oxigen que ells pro-
dueixen, per exemple. En aquest taller/xerrada ens endinsa-
rem en aquest món dels microbis «benignes», i en particular 
en un bacteri obtingut del riu Besòs que es pot utilitzar per 
netejar certs aqüífers contaminats per l’activitat industrial. 
Aquest dia serà dedicat a totes les famílies, i els petits seran 
els protagonistes d’aquesta visita. Duae Collective explicarà 
el projecte i guiarà els nens en un viatge cap a la ciència, l’art 
i el medi ambient a través d’una xerrada i un taller amb el 
professor Ernest Marco Urrea i la investigadora Alba Trueba 
Santiso. Els nens són convidats a dibuixar i construir la seva 
pròpia visió del bacteri. Les obres dels més petits seran ex-
posades al llarg de tota la mostra. 

TALLER 2
RIU BESÒS:
una membrana de la ciutat

Dirigit a: grups intergeneracionals (limitats a 20 persones)
Data:  Dissabte 23 de febrer de 2019
Horari: Dissabte, a Espai Zero, d’11.30 a 14 h
Col·laboradors: estudiants del segon curs d’Urbanisme
i el professor Jordi Franquesa, del Departament
d’Urbanisme i Ordenació del Territori de l’ETSAB (UPC)

El taller Riu Besòs: una membrana de la ciutat està coor-
dinat en col·laboració amb els estudiants de l’assignatu-
ra Urbanística II del Departament d’Urbanisme i Ordenació 
del Territori de l’ETSAB, que al llarg de l’exposició faran una 
anàlisi detallada de l’entorn urbà del riu Besòs, a través 
d’una sèrie de sis plànols a escala 1:4000. Durant el taller, 
els estudiants, juntament amb Duae Collective, guiaran els 
participants en una reinterpretació d’aquests plànols que 
pretén posar en relleu les singularitats i el paper de l’àmbit 
construït valorant els teixits residencials i industrials, les do-
tacions i equipaments, els espais lliures i la jerarquia viària i 
les seves infraestructures. Aquesta aportació ha de perme-
tre entendre la forma d’aquest territori i ha d’ajudar a establir 
criteris d’intervenció per millorar la qualitat de vida d’aquest 
entorn urbà. El resultat del taller formarà part de l’exposició. 

Agraïments

Alexandra Laudo, Caterina Almirall, Natalia Carminati, Sofía Zunino i Marina Pujadas (Pedra), Santiago Doljanin, Ramon Parramon, Rosa Colomer i Irati Irulegui (IDENSITAT), 

Miquel Valls (Agost Produccions), Alberto Flores i Mireia Juan (Makea Tu Vida), Luzie Milena Weigelt, Manuela Frauda, Amir Gazit, L’Ordit, Andrea Corachan, Laia Ramos, 

Francisco Rubio, Za!, Diana Coca, Mar Merino i Kike Bela (The Good Good) i tots els artistes i col·lectius residents a la Fàbrica de Creació. 

Krzysztof Candrowicz, Virgilio Ferreira, Ana Guimaraes, Carol Körting, Ernest Marco Urrea, Alba Trueba Santiso, Julián Galindo, Jordi Franquesa, Maria Rubert, Xabier Eizaguirre, 

Annalisa Giocoli, Maria Paola Marciano, Adriana Partal, Laura Masotto, Inés Miralles, Irma Estrada, David Velasco Delgado, Camilla de Maffei i Eugeni Gay (El Observatorio), 

Laura González Palacios (Chiquita Room), Albert (Espai Gràfic), Luigi e Laura (Fineartlab Napoli), Francesca Secchi Serotti, Daniele Corsi, Swab Art Fair, Unseen, Maria Teresa 

Salvati, Dani Biancu, Roy, Fiorella Monaco, Michael Beasley, Chiara Bombardi i Daniele Rossi (Rasoterra), Gris, Laura Roumanos (United Photo Industries i PhotoVille),

Chiara Arturo, Dyana Gravina (Procreate Project), Associació de Lectura Fàcil, Yolanda Anguita i totes les persones, organitzacions i festivals que al llarg del projecte han 

col·laborat i ens han ajudat. 

Gràcies a Victoria, Noah i Orlando per ser pacients, per seguir-nos en les nostres aventures, projectes i per donar-nos l’oportunitat de veure el món amb una nova mirada.

Besòs: A Noble Ecosystem és un projecte realitzat en col·laboració amb Fàbrica de Creació de Barcelona - Fabra i Coats, Departament d’Enginyeria Química, Biològica i 

Ambiental (Universitat Autònoma de Barcelona), Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori-ETSAB (Universitat Politècnica de Catalunya), Biennal Ciutat i Ciència,

LFI – Leica Fotografie International, Triennial of Photography Hamburg i Ci.Clo Photography Platform (Porto).

Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

De dimarts a dissabte, de 12 a 20 h
Diumenges i festius, d’11 a 15 h
Visites guiades tots els dissabtes a les 18 h
i els diumenges a les 12.30 h
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